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 تقدیم به:

 .آقای مسعود شکری پورتقدیم به استاد مرحومم،جناب  

 کسی که فکر و ذهنم را با ایده های جدیدش پرورش داد. 

 و راه رسیدن به تعالی را به من آموخت.امیدوارم این کتاب  

 روحش را شاد کند.

 با تشکر:

 با تشکر از همسر مهربانم که مرا برای نوشتن این کتاب  

 من بود. یاری داد . و بعد از خدای بزرگ و مهربان دومین حامی

 هر چند که تشکر از او کمترین کار است.
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 مقدمه:

مهمترین مشکل دانش آموزان و دانشجوویان تجو رشجته کجامریوتر درن برنامجه   
کجنن و فکجر   نویسیه و همیشه به این درن مثل یه غول بی شاخ و دوم نگجاه مجی   

تجا    کنن هیچ وقت این مسئله حل نمیشه ،شاید حتما بایجد مجک کجامریوتر باشجن      می
ها قبل از امتحان دست بجه دامجن ایجن و   بتونن این درن و پان کنن ، خیلی موقع

مثجل   اون میشن که قبل امتحان یه نفر پیدا بشه و معوزه کنه یه دفعه همجه چیجز   
بعد از امتحانم دست به دامن استاد میشن که یه نمره ای به ما .برق بره تو مخشون 

دونن عاقبت این کار جز پشجیمونی تجو آینجده    بده تا این درسو پان کنیم ، اما نمی
چیزیو به ارمغان نمیاره . منم یکی مثل شما بودم که تو دبیرستان بجا حفجک کجردن   

،اما  کردم غیر سواالی کتاب چیزی طرح نشده باشه برنامه رفتم سر جلسه وآرزو می
برنامه  وقتی وارد دانشگاه شدم تو اولین روز با کسی آشنا شدم که دید منو نسبت به

تموم فکر و ذکر منو با برنامه نویسجی سجاخت ، از اون روز بجه    نویسی عوض کرد و
بعد من عاشق برنامه نویسی شدم و تو طول تحصیلی انقد پیشرفت کردم که اسجتاد   

 منو با خودش به شرکت برنامه نویسیش برد و من شدم یه برنامه نویس ...

شادی روح اون این کتاب رو نوشجتم    خدا استاد مرحوممو بیامرزه ، من فقط برای
کنم به خودش. از شمایی هم که وقت گذاشتید و این کتاب رو مجی    و تقدیمش می
 خوام برای شادی روحش یه فاتحه بفرستید. خونید، می
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تو این کتاب سعی شده همه چیز راحت و روان مورد بحث قرار  بگیجره.. و شجما   
رو یاد بگیرید،البته یه چیزی ++Cویسی مرحله به مرحله برنامه ن مثل آب خوردن ،
گیرید بلکه تفکر برنامه نویسیتون عجوض میشجه...به    یاد نمی  ++Cبگم: شما فقط 

. دیگه مهم نیست با چجی آب بخوردیجد...    گیرید ، قول استاد شما آب خوردنو یاد می
 اگه آماده اید بریم دنبال برنامه نویسی و قدم های اول رو برداریم.

ازتون دارم قبل از دیدن حل مسئله خودتونم یکم فکر یه خواهشی 

 کنید.
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فصل اول

هدف های رفتاری:

.مقدمات برنامه نویسی را می گیرید

. تفکر برنامه نویسی شما عوض می شود

تحلیل برنامه را می آموزید

.خطا یابی برنامه را فرا می گیرید

گیرید.را هم فرا میتعریف متغیر و چارچوب
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 اساس برنامه نویسی

 دهیم:برای نوشتن هر برنامه ای باید دو کار انوام 

شکستن برنامه و نوشتن کد  .1

خطا یابی .2

 موارد های زیر دقت کنیم:به  باید  برنامههنگام نوشتن 

 .و بفهمیم درک کنیم رامطلب اول باید  .1

قطعات کوچک بشکنیم.و به  تحلیلمسئله رو  .2

 .ای برنامه نویسیهکد ننوشتمرحله آخر حل مسئله و  .3

 

 

www.samavi.info



  

01

 یه مثال ساده:جمع دو عدد

قجرار    آن هجا  تا اعجداد داخجل    ،حاضر کنیم دو ظرفبرای جمع دو عدد ابتدا باید 

  گیرند.

 .ندوارد ک دو تا عدددوم باید از کاربر خواهش کنیم 

 .کنید جمع:اینوا دیگه کار خودتونه یعنی باید دوتا عددو سوم 

 نشان دهید.رو به کاربر  نتیجهچهارم: با یه پیغام محترمانه 

 

 

 

 پس با ما همره باشید...

 دیدید چقد ساده بود..

www.samavi.info



   C++ بدون ترس 

 00

 .ویندمی گ  IOدبه دستوراتی که برای کاربر مورد استفاده قرار می گیر

از نظجر اجاهر    ،فقجط  دقانون استفاده می کنج  کنویسیم از ی هر برنامه ای که می
 اصل موضوع را متوجه شوید:به مثال های زیر توجه کنید تا  .متفاوت است

 را چاپ کند.  Helloبرنامه ای بنویسید که 

Visual basic 

Print “Hello” 

Pascal 
Begin 

    Write(“Hello”);

End 

Web 
<? 

      response  write “Hello”

%> 
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C 
Printf(“Hello”) 

C++ 
Cout<< “Hello”; 

یاد گرفتید،پس سراغ خطا یابای  و روش هجای حجل   را اینوا همه چیزمطمئنم تا 
 می رویم:

انواع خطا در برنامه نویسی

 

 آن و رفجع  ودش هنگام رخ دادن مانع اجرای برنامه می ،کهخطایست  خطای متنی
فقط کافیست پیغام را بخوانی..  تسه اخیلی ساد

 یکی از حاالت زیر را دارد: دده که در متن برنامه رخ میهر خطایی 
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x = 5; 
 :شودتعریف   xقبل از مقدار دهی چون باید  دگیر خطا می

int x; 
x = 5; 

خطا در نوع متغیر

int x; 
x = 5 1. ; 

ف شده در حالی که مقدار اعشاری بجه آن نسجبت داده   یاز نوع صحیح تعر xمقدار
 شده پس در اینوا دو نکته مهم وجود دارد:

متغیر تعریف 

دو طرف که باید یکسان باشد. جنسیت

خطا در دستور

 شود مثل غلط امالیی که مانع اجرا میشکل دستورخطا در

 ساختار دستورخطا در
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Prnt  “h” 

 گذاشته نشده ( i)  خطای امالیی

Cout<< ”xx” 

 گذاشته شود. ; در آخر دستور باید. ++Cدر ساختاری خطای 

F1   را  برای حل این مشکالت بهتر است روی کلمه اشتباه قرار بگیریجد و کلیجد
 را هم با آن گرفت. Ctrlکه در پاسکال باید کلید بزنید. 

Print[“hello”]

 VBدر  یساختار یخطا

dox:=1 to 5.5For

End

 اجازه استفاده از اعشار را نداریم. .در پاسکالی ساختار یخطا

x=5+6  ntiPr

در ساختارخطا 
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بجرای    ،درسجت الگجوریتم   این دسته خطاها در اثر اشتباه برنامه نویس در طراحجی   
ایوجاد    ، برنامه و یا گاهی در اثر درنظجر نگجرفتن بع جی شجرایط خجاب در برنامجه   

شجوند و در زمجان   متأسفانه این دسته خطاها در زمان کامرایل اعالم نمجی   . شوند می
نویس است که پجس    بنابراین، این خود برنامهد.دهن خود را نشان می ، اجرای برنامه

. از نوشتن برنامه باید آن را تست کرده و خطاهای منطقی آن را پیجدا و رفجع نمایجد   

نویس خطای منطقی برنامه خود را تشخیص ندهد  متاسفانه ممکن است یک برنامه
 .ر برنامه کشف شودو این خطا پس از مدتها و تحت یک شرایط خاب توسط کارب

ح یاز نوع صح شکه ورودی ، مثال برنامه ای برای تشخیص شماره ملی نوشته اید
 .شجود  تعداد صفر قبل عدد حساب نمی دانید در نوع صحیح   همان طور که می است .

روی آن انوام  مورد نظر پس در این صورت اگر کد ملی با صفر شروع شود عملیات
نمی شود.شاید با چند کد ملی متفاوت امتحجان کنیجد و برنامجه بجه اجاهر مشجکلی   

 اما در یک مورد خاب مانند باال با دردسر روبرو شوید. نداشته باشد ،

"Hello"=5 

 در مثال باال نمی توان داخل عبارت متنی عددی قرار داد.
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 توضیحات چیست؟ 

کجد    در همچنین و فقط جنبه نمایشی دارندو برای فهم مسئله نوشته راتی که عبا
در هر زبان برنامجه نویسجی    گویند.البته  میتوضیحات را د نهیچ تاثیری ندارنویسی 

 باشد. متفاوت می

C    /*  */      

Vb     '  

pascal     {          } 

 بهتر بریم رو برنامه نویسی. هدیگه توضیحات کافی

 به : احل مسئله باید مسئله رقبل از 

ورودی .1

خروجی .2

شرط .3
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حلقه  .4

 شکست.

 : متغیرتعریف 

چون انید د . و همان طور که می گیرد میارفیست که در آن اطالعات قرار  متغیر
 از هم بایجد ها متغیر انواع کنیم برای  ما برای هر غذا از ارف مخصوب استفاده می

کنجیم از   عدد صحیح اسجتفاده مجی    رمثال اگ استفاده کنیم ، شارف مخصوب خود
 و...  Float،اعشاری  راگ intنوع 

هر گاه پارامتری را نوشتیم و خط زدیم یعنی نیاز به متغیر داریم.

 .کنجیم باید از هدر هجایی اسجتفاده    ر کاریهقبل از  ++Cدر برای نوشتن برنامه 
نگران  .است دستورات برنامه نویسی که درون آن ها ایستهبسته موموعه هدر ها 

 شود که نیازی به حفک کردن آن ندارید. نباشید این هدر ها آنقدر تکرار می

چار چوب 
#include <iostream.h>   هدر

Void   main() 

{ 

} 
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 سوال:

 را محاسبه کند. محیط دایرهو  مساحتو  شعاع را دریافتبرنامه بنویسید 

 جواب :

 .وارد کند )ورودی(ورودی را به عنوان  عددی بایدابتدا کاربر 

.را محاسبه و چاپ کنیم)خروجی( فرمول مساحت و محیطسرس 

 برای شعاع نیاز داریم. متغیریپس 

   <<cin دریافت ورودیدستور 

 می باشد.   >> cout  چاپودستور 
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 برنامه

#include<iostream.h>
void main()
{ 

    int x;  //تعریف متغیر برای دریافت عدد 

    cout<<"masahat ra vared kon:" ;//چاپ پیغام ورود مساحت  
cin>> x;   //دریافت ورودی وریختن در متغیر  

    cout<<"masahat" ;    //چاپ پیغام مساحت 
cout<< x*x*3.14; //چاپ مساحت 

    cout<<"mohit" ; //چاپ پیغام محیط 
cout<< x+x*3.14; // چاپ محیط 

} 

 کند. جابه جارا بخواند بعد  دو عددبرنامه ای بنویسید که 

 :اول حلراه 

      A  ,  B  ,  Cارفابتدا نیاز به سه ارف داریم ،

 به عنوان واسط است. Cحاوی عدد و ارف  A , Bارف 
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 .بریزیم Cرا در  Aاول باید ارف 

  Aرا در  Bبعد ارف

Bرا در  Cو در آخرارف

    به جا شد.حاال اعداد جا 

A=10  B=5 

1) C=A      C=10 

2) A=B                              A=5 

3) B=C     B=10 

B=10  A=5 

راه حل دوم

 ارف نیاز داریم .باید در ارف اول ،ارف دوم را هم اضافه کردیعنی: دوابتدا 

x=x+y 
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 .در ارف دوم ،ارف اول را از ارف دوم کم کرد سرس 

y=x-y 

 .ارف اول ارف اول را از ارف دوم کم کردو در آخر در 

x=x-y 

x=2   y=4 

x=x+y     x=2+4   6             x=6  y=4 

y=x-y            y=6-4   2  x=6  y=2 

x=x-y            x=6-2   = 4  x=4  y=2 

x=4   y=2 
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 بود آن را چاپ کند. بزرگ تردو عدد دریافت هر کدام برنامه بنویسید 

 عدددو دریافت 

 مقایسه دو عدد

 چاپ بزرگترین

 

 .داریمشرط پس نیاز به 
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If (  ( شرط 

Else 
{ 

} 

 :برنامه

 

#include<iostream.h>
void main()
{ 

    int x;  //تعریف متغیر برای دریافت عدد 
    int y;  //تعریف متغیر برای دریافت عدد 

    cout<<"adad aval ra vared kon:   "//چاپ وروداولین عدد 
cin>>x;  //دریافت اولین عدد 

    cout<<"adad aval ra vared kon:   "//چاپ وروددومین عدد 
cin>>y; // دریافت دومین عدد    

if(x>y)  //شرط بزرگ بودن 
cout<<"x: "<<x;   اگر عدد اول بزرگ بود آن را چاپ کند//  

else            // وگرنه 
{ 

cout<<"y:   "<<y;   چاپ کند//عدد دوم را 

} 

}
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هدف های رفتاری:

.تعریف حلقه را فرا می گیرید

.متغیر جمع ،ضرب و حافظه را یاد می گیرید

 در پایان هم با حلقه های وابسته و تو در تو آشنا

شوید. می

فصل دوم
حلقه ها
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 ها حلقه

از حلقجه اسجتفاده    ،هرگاه یک فرآیند تکراری با روند مشخص در مسجالله باشجد   
 کنیم. می

 :به سه سوال جواب داددر حلقه باید 

 از کجا -1

تا کجا -2

 چند تا چند تا-3

For(کجا تا ;از کجا  (چند تا چند تا; 

For(int i=0 ;i<=100;i++) 

 . را چاپ کند 111تا  1بین  اعداد زوجبرنامه ای بنویسید که 

 استفاده کنیم. شرطکه در آن باید از  ، این حلقه ،یک حلقه ی ساده است

 . iعدد چاپ فرد ووگرنه   i عدد چاپ زوج و چاپ ،زوج باشد i اگر
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#include<iostream.h>

void main()
{ 

int i;  //تعریف متغیر 

for(i=1;i<=100;i++)   0 تا 011حلقه//
{ 

if(i%2==0)  //بررسی زوج بودن 
cout<<i<<"zoj";  // در صورت برقراری چاپ اندیس و کلمه زوج 

else //وگرنه 
{ 

cout<<i<<"fard"; فرد//در صورت برقراری چاپ اندیس و کلمه  

}
} 

} 

آیتم)مجثال   یعنجی آن    . اگر بعد از متغیر = بگذاریم به معنای انتساب اسجت  :نکته

 اما برای مقایسه باید از == استفاده کنیم . .را درون آن متغیر می گذاریم عدد(

 داخل حلقه شمارنده را تغییر ندهید. :!توجه

 حافظه 

 قرار می گیرد.درون آن رشته و...  ،مکانی که اعداد
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 جمعمتغیر

داخجل حلقجه     گیرد ،قبل از حلقه صجفر،  ان حافظه قرار میکمتغیری که در یک م
 شود. خارج حلقه استفاده میاضافه و 

 ضرب متغیر

گیجرد ،قبجل از حلقجه یک،داخجل حلقجه    متغیری که در یک مکان حافظه قرار می
 شود. اضافه و خارج حلقه استفاده می

 ضعرب و هجر وقجت   جمعع   متغیرداشتیم ،به  جمعهر وقت در صورت مسئله 

 نیازمندیم. ضربمتغیرداشتیم به 

بجود آن    عدد زوجند اگر ک اربر دریافتعدد از ک 11برنامه ای بنویسید که 

 نمایش دهد.را  جمع کلکند و در پایان  جمع را 

 حلقه           عدد(  11)دریافت ستکار تکراری 

 شرط                 زوج بودن عدد
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 جمع متغیر             اعدا زوججمع 

چون در این حلقه شرط و دریافت ورودی وجود دارد باید دستورات داخل آن بین 

 قرار گیرد. دو آکوالد

 حاال شما این چند نمونه سوال را حل کنید...

 را چاپ کند.  ax+bx=cمعادلهبرنامه بنویسید که -1

در اسجت .   x=b/aبجه صجورت    در قیقت معادله باال بعد از حل شجدن   راهنمایی:

حافظجه    مومجوع آن هجا در   کنجد   , را کاربر وارد می b,aداریم که  متغیرسه اینوا 

 گیرد. قرار می  xجمع 

 آن را چاپ کند. بزرگترینرا خوانده  دو عددبرنامه ای بنویسید که -2

 xمشخص کنیم  شرط داریم .باید با یک x,y,z سه متغیرنیاز به  راهنمایی:
 قرار گیرد و نمایش یابد. z ،هر کدام بزرگ بود در yاست یا   بزرگ

آن را  میعانگین را جمع کند و  111تا  1  فرد اعدادبرنامه ای بنویسید که -3

 نمایش دهد.
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چنجدتا چنجد    ،  111تا کوا: تجا    ، 1داریم : از کوا:از حلقهنیاز به :راهنمایی: ابتدا 

 تا:دو تا دوتا،

 داریم که در آن شمارنده حلقه را جمع کند جمع متغیرنیاز به :دوم 

x=x+i 

 میانگیننیاز به متغیری برای  حلقهدر خارج   :سوم 

y=x/50 

هر گاه حرکت به صورت ماتریسی بود یعنی طول و عرض را نیاز داشتیم از حلقه 
 بنویسیم.در هر کدام از مکان ها می توانیم دستور کنیم. تو در تو استفاده می
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For(int i=0 ;i<=10; i++) 

{ 

 دستور

For(int j=0 ;j<=10; j++)

{ 

 دستور

} 

 دستور

} 

 دستور

 زیر را چاپ کند. شکل برنامه ای بنویسید که

**** 

**** 

**** 

چجاپ و خجارج حلقجه دوم    ستاره هانیاز داریم که داخل حلقه دوم  دو حلقهبه 

 .شود اینتر خورده می

 

www.samavi.info



   C++ بدون ترس 

 30

#include<iostream.h>
void main()
{ 

for(int i=0 ;i<=3;i++) //تایی برای چاپ ستاره 4حلقه ای  

{ 
for(int j=0 ;j<=3;j++) تایی داخلی برای چاپ ستاره// 4حلقه   

{ 
cout<<"*"  ; //چاپ ستاره  

} 
cout<<endl  ; //بعدا از یک دور چاپ باید اینتر زده شود.

} 
} 

 

 

 

 حل حلقه:

j i خروجی 

3و2و0و1   1       **** 

3و2و0و1 0  **** 

3و2و0و1 2  **** 

3و2و0و1 3  **** 
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 برنامه ای بنویسید که شکل زیر را چاپ کند.

000 

222 

333 

 حل حلقه:  

j i خروجی 

3و2و0 0  000 

3و2و0 2  222 

3و2و0 3  333 

 شود چاپ می iگیریم که فقط  از حل این حلقه نتیوه می
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 برنامه

#include<iostream.h>
void main()
{ 

for(int i=1 ;i<=3;i++)   تایی 4حلقه//

{ 
for(int j=1;j<=3;j++)//حلقه 4 تایی داخلی  
{ 

cout<<i  ;   //چاپ اندیس 
} 
cout<<endl  ; //زدن اینتر 

}
} 

 برنامه ای بنویسید که شکل زیر را چاپ کند.

023 

246 

369 

 حل حلقه: 

j i خروجی 

3و2و0 0  023 i*j 

3و2و0 2  246 
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3و2و0 3  369 

 .شده است j*iاز حل این حلقه نتیوه میگیریم که 

 برنامه

#include<iostream.h>
void main()
{ 

for(int i=1 ;i<=3;i++)   تایی 4حلقه//

{ 
for(int j=1 ;j<=3;j++)  تایی داخلی 4حلقه//

{ 
cout<<i*j  ;   //ضرب دو اندیس حلقه ها

} 
cout<<endl  ;   //زدن اینتر

} 
} 

 حاالبرنامه های زیر شما بنویسید.

 خروجی زیر را چاپ کنید.

0) 

013 

111 
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319 

 :راهنمایی 

حل حلقه: 

 j i خروجی 

3و2و0 0  013 

3و2و0 2  111 

3و2و0 3  319 

 .وگرنه باید چاپ شودبود باید عدد صفر  j=2یا  i=2در نتیوه اگر 

If(i==2 || j==2) 

2) 

100

120

123

 :حل حلقه 

 j i خروجی 

3و2و0 0  100 
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3و2و0 2  120 

3و2و0 3  123 

را چاپ کند. jعدد صفر وگرنه i<jاگر 

را نیجاز داشجتیم    j هجم و  iهرگاه شکل ماتریسی متقارن نبود ،یا اصطالحا هجم    
 تو در توست.ماتریس ما 

 .برنامه ای بنویسید که شکل زیر چاپ کند

* 

** 

*** 

 

حل حلقه:

 j i خروجی 

0 0 * 

2و0 2  ** 
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       3 3و2و0    ***    

#include<iostream.h>
void main()
{ 

for(int i=1 ;i<=3;i++)   تایی// 4حلقه    
{ 

for(int j=1 ;j<=i;j++)  تایی داخلی// 4حلقه  
{ 

cout<<"*"  ;    ستارهچاپ//  
} 

cout<<endl  ;  //زدن اینتر 
}

} 

 برنامه های زیر را شما بنویسید.

0) 

0 

02 

023 

حل حلقه:

j i خروجی 
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0 0 1 

2 02 02 

3 023 023 

 .چاپ شود  jحلقه وابسته مثل باال که باید 

2) 

0 

22 

333 

حل حلقه:

j i خروجی 

0

0 0 

2 02 22 

3 023 333 

 .چاپ شود  iحلقه وابسته مثل باال که باید

3) 

0 
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24 

369 

 

حل حلقه:

j i خروجی 

0 0 0 

2 02 24 

3 023 369 

 .چاپ شود  i*jحلقه وابسته مثل باال که باید

4) 

0 

** 

333

***** 

حل حلقه

j I خروجی 

0

0 1 
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2و0 2  ** 

3و2و0 3  333 

4و3و2و0 4  **** 

بررسجی شجود و در ایجن   iحلقه وابسته مثل باال که بایددر آن شجرط زوج بجودن   
 *چاپ شود.صورت 
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فصل سـوم
آرایه  ها

هدف های رفتاری:

تعریف آرایه و نحوه استفاده از آن را یاد می گیرید. 

شوید. با انواع آرایه های دو بعدی و سه بعدی آشنا می

.مفهوم ماتریس خلوت و فلگ را استفاده می کنید
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 آرایه

از یک جنس نیجاز داشجته باشجیم از آرایجه اسجتفاده    متغیرهر گاه به تعداد زیادی 
در این صورت موبورید ، دانش آموز دارید  5 نمرهگرفتن  فکر کنید نیاز به کنیم. می
دانجش آمجوز تغیجر کنجد بجه    51دانش آموز به  5حاال اگر این  .متغیر تعریف کنید 5

متغیر تعریف کنید پس بهتر است به  5خورید دیگر نمی توانید  جدیدی برمی دردسر
که هجر چقجد نیجاز    مانند یک بسته می باشدآرایه . برویم راه حل منطقی سراغ یک

 .کنید دارید تعریف می

 پس:

 :ن باید سه عمل انوام شودآرایه ف ای ذخیره سازی است که در آ

 ورود اطالعات -1

پیمایش-2

چاپ-3
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)شعمارنده   آرایه از صفر شروع می شود و دسترسی به اطالعات آن با اینجدکس 

 باشد. می حلقه(

 

X(1)  x(2)  x(3)  x(4)  x(5) 

10 20 30 40 50 

int      x[5]مثال:

 شود . خانه را شامل می 6آرایه باال .شروع می شود  صفرآرایه از  ++cدر

 چون باید بین خانه های آرایه حرکجت کنجیم و    در نوشتن آرایه به حلقه نیازمندیم
 .که یک بار باید بنویسیم ویک بار بخوانیم. به شماره خانه ها دسترسی داشته باشیم
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4 

 را بخوانیم x[i]اول 

0 

4 

 را بنویسیم X[i]دوم 

0 

سرس چاپ کند. عدد را بخواند 5برنامه ای بنویسید 

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4]; 
for(int i=0 ;i<=4;i++)
{ 

cin>>x[i];
} 
for( i=0 ;i<=4;i++)
{ 
cout<< x[i];
}

} 
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تجایی    5رایجه   آرا مقدار دهجی کند.  خانه های زوج آرایهبرنامه ای بنویسید که 

 باشد. می

 .فقط به خانه های زوج نیازمندیم پس باید شرط گذاشته شود در این سوال 

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];  //تعریف آرایه  
for(int i=0 ;i<=4;i++)  تایی// 5حلقه  
{ 

if(i%2==0)  //بررسی زوج بودن شمارنده حلقه 
cin>>x[i];    آرایه ای که در صورت زوج بودن خانه

 با اندیس زوج برابر است را مقداردهی می کنیم//
} 
for( i=0 ;i<=4;i++)  تایی// 5حلقه  
{ 

if(i%2==0)  //بررسی زوج بودن شمارنده حلقه 
cout<< x[i];//چاپ خانه های زوج مقداردهی شده  

}
} 

 آن را چاپ کند. جمع و میانگینو  خواندهعدد را  5برنامه ای بنویسید که 

باشد بلکه در پایجان    حلقهگین نباید داخل میان .است  میانگیناین سوال  هنکت

شود چون باید جمع کل به دست آید و درآخجر میجانگین محاسجبه    حلقه محاسبه می
 شود.
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#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];   تایی 5تعریف آرایه//

    int y=0;   برای میانگینتعریف متغیر//

for(int i=0 ;i<=4;i++)  تایی// 5حلقه  
{ 

cin>>x[i];  //پر کردن آرایه 
y=y+x[i]; جمع کل خانه های آرایه//

} 
cout<<y/5;  //چاپ میانگین 

} 

 

 دانش آموز را دریافت و  5نمرات 

 کمترین نمره-1

3بیشترین نمره-2

11نمرات کمتر از -3

 میانگین نمرات-4

حاالیه ذره سواالت رو سخت تر 

 میشه...
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 :در این سوال باید سه کار انوام شود

 مقدار دهی اولیه-1 

 مقایسه-2

 استفاده -3

با  متغیرنیاز به متغیری داریم که اولین نمره در آن قرار گیرد و آن  2و1در سوال 
 خانه های بعدی مقایسه اگر کمتر یا بیشتر بود با جایگزین شود.

 کنید. روبرو را وارد می مثال: شما اعداد

X[4] X[3] X[2] X[1] X[0]

1 9 5 2 4 

 .شود اولین خانه آرایه می cبعد از پر شدن حلقه است.  c=0به طور پیش فرض

c   شود می مقایسهبا تک تک خانه ها. 
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i x[i] c out low  

0 4 4 4  

1 2 4 2  

3 5 2 2  

4 9 2 2  

5 1 2 1 

 کنیم. برای بزرگتر هم همین کار را می .شود می 1نتیوه 

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];   تایی// 5تعریف آرایه

    int  min;  //تعریف متغیر  
min=0; 
for(int i=0 ;i<=4;i++)    //حلقه 5 تایی 
{ 

cin>>x[i];  //پر کردن آرایه 

} 
min=x[0];   ریختن اولین خانه آرایه در یک متغیر به منظور

//مقایسه  
for( i=0 ;i<=4;i++) تایی// 5حلقه    
{ 

if(min>x[i])  // بررسی بزرگتر بودن متغیر 
min=x[i];    اگر متغیر بزرگ باشد یعنی خانه آرایه

//کوچک است پس باید متغیر تغیر کند.

} 
cout << min;    چاپ متغیر که االن کوچک ترین عدد

 است//
} 

 شود. در حلقه استفاده می  iبیرون حلقه مفهومی ندارد.چون  x[i]:نکته
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 :2قسمت

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];   تایی// 5تعریف آرایه

int max;   //تعریف متغیر  
for(int i=0 ;i<=4;i++)
{ 

cin>>x[i]; //پر کردن آرایه 
} 
max=x[0];  آرایه در یک متغیر به منظور ریختن اولین خانه

 مقایسه//
for( i=0 ;i<=4;i++)   تایی// 5حلقه  
{ 

if(max<x[i])   باشد یعنی خانه آرایه  کوچکاگر متغیر

است پس باید متغیر تغیر کند.// بزرگ  
max=x[i];   ریختن اولین خانه آرایه در یک متغیر

 به منظور مقایسه//
} 
cout << max; ترین عدد// بزرگچاپ متغیر که االن  

} 
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 :3قسمت 

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];  تایی// 5تعریف آرایه

for(int i=0 ;i<=4;i++)  تایی// 5حلقه  
{ 

cin>>x[i];  //پر کردن آرایه 
} 
for( i=0 ;i<=4;i++)  تایی// 5حلقه  
{ 

if(x[i]<10)  خانه آرایهبودن  01از   کوچکتربررسی //

cout <<x[i];     اگر خانه آرایه  کوچکتر از 01 بودچاپ

.//می شود  
}

} 

 :4قسمت

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];  تایی// 5تعریف آرایه

int c; //تعریف متغیر 
for(int i=0 ;i<=4;i++)   تایی// 5حلقه    
{ 

cin>>x[i]; //پر کردن آرایه 
} 
c=0;   )متغیر را صفر می کنیم)متغیر جمع//

for( i=0 ;i<=4;i++)   //حلقه 5 تایی 
{ 

c=c+x[i];   //جمع خانه های آرایه 
} 
cout << c/5;  میانگین خانه های آرایه//

} 
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و برنامه  ، را بخوانیدیک عدد کنید ،سرس  مقدار دهیتایی را  5(آرایه ای 1

 اعالم کند عدد در کدام خانه قرار گرفته.

 ،تایی را مقدار دهی می کنید 5ایه تایی یک آر 5در این سوال ابتدا در یک حلقه 
دوبجاره در یجک حلقجه دیگجر آن   خارج حلقه یک عدد را از کاربر می گیرید .سرس 

شمارهاگر شرط برقرار بود. کنید متغیر دارای عدد را با تک تک خانه ها  بررسی می
iرا چاپ کند. 

 :شرط

if (c=x[i]) 

cout<< i; 

تایی را مقدار دهی و سرس اعداد زوج لیست را  5برنامه ای بنویسید که آرایه (2
 برابر صفر کند.

 حاال نوبت شماست...
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این سوال هم در حلقه دوم بایجد شجرط زوج بجودن را بررسجی و آن خانجه را در    
 کنیم. صفر میصورت زوج بودن 

If(x[i]%2=0)

x[i]=0; 

تایی اگر محتوا بجا انجدیس برابجر بجود .    5برنامه ای بنویسید که در یک آرایه  (4
محتوا را چاپ کند.

 شرط

if(x[i]=i) 

cout<<x[i];

 ، تایی عددی از کاربر بگیرد در صورت تکراری بجودن تعجداد    5در همان آرایه  (4
آن را مشخص کند.

کنید.سجرس در   عددی از کجاربر دریافجت مجی    بعد از پر کردن آرایه در خارج حلقه
کنید ،اگر برابر بجود بجه یجک    حلقه بعد با شرطی آن را با خانه های آرایه مقایسه می

 کنید. شمارنده اضافه می

if(c= x[i])

m=m+1; 
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 5برنامه ای بنویسی که تعدا خانه های زوج و خانه های فجرد در یجک آرایجه    (5
 تایی را چاپ کند.

 قبلیست. قیقا مانند مثالد

بجه   ا ر باید چه ترفنجدی   ، به جمع خانه ها باشداگه دو تا آرا یه را پر کنیم و نیاز 
 کار ببریم به مثال زیر دقت کنید.

 

شماره 1 2 3 4 5

خانه

xآرایه  10 20 50 20 10

yآرایه  7 10 20 30 4

14  50703017     

توسط حلقه دیگر برای حل این سوال باید توسط یک حلقه دو آرایه را پر کنیم و 
 و یک متغیر آن ها را جمع و نمایش دهیم.
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#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4];  تایی// 4تعریف آرایه  
    int y[4];  تایی// 4تعریف آرایه  

    int  c;  // آرایهجمع دو تعریف متغیر برای 

for(int i=0 ;i<=4;i++) // تایی 5حلقه   
{ 

cin>>x[i];  //پر کردن آرایه اول 
cin>>y[i];  //پر کردن آرایه دوم 

} 
c=0;    //.متغیر جمع که قبل از حلقه باید صفر باشد 

for(int i=0 ;i<=4;i++)  // تایی 5حلقه   
{ 

c=y[i]+x[i];   //جمع دو آرایه در متغیر جمع 
cout <<c;  //جمع دو آرایه 

}
} 

نکته:اگر جمع آرایه را خارج حلقه می گذاشتیم ،جمع تمام خانه دو 

دیدیم.در حالی که ما قصد دیدن جمع خانه های متناظر را  آرایه را می

 داریم.
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 در یک آرایه دیگر: آرایه معکوس کردن

دیگر آن را معکون کنیم.در این برنامه باید آرایه ای دریافت کنیم و در آرایه 

1 2 3 X[]

3 2 1 Y[] 

 حل:

I x[i] y[i] 

0 3 1  

1 2 2  

2 1 3 

 :در حقیقت

Y[0]=x[2] 

Y[1]=x[1] 

Y[2]=x[0] 

I 

0 2-0=2 y[0] x[2] 

1 2-1=1 y[1]  x[1] 

2 2-2=0 y[2]  x[0] 

مقجدار ثابجت    نکه ایج یک مقدار ثابت کم شود . ازباید  xپس برای دانستن خانه 
 آخرین خانه آرایه است.
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 تایی را مقدار دهی و در آرایه دیگر معکون کند. 5برنامه ای بنویسید آرایه 

#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4]; تایی// 4تعریف آرایه    
int y[4];    تایی// 4تعریف آرایه  
for(int i=0 ;i<=4;i++)  // تایی 5حلقه   
{ 

cin>>x[i]; //پر کردن آرایه اول 
} 
for(int i=0 ;i<=4;i++) // تایی 5حلقه   
{ 

y[i]=x[4-i];  //معکوس کردن آرایه اول در دوم 
cout <<y[i];  //چاپ آرایه دوم 

}
} 

(چیست؟فلگ )

 .را به ما نشان می دهد در داخل حلقه فلگ نشانه ایست که وضعیت موجود 

 خواهید بدانید در یک آرا عدد زوج وجود دارد یا خیر . مثال: فکر کنید می

در این صورت موبورید یک متغیر را در خارج حلقه صفر کنید . در داخجل حلقجه    
آن متغیجر را بررسجی کنیجد و در    هبررسی زوج بودن را انوام دهید و در خجارج حلقج   

 صورت تغییر گزارش دهید.
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#include<iostream.h>
void main()
{ 

int x[4]; //تعریف آرایه 4 تایی  
int f=0;   //فلگ   

for(int j=0;j<=4;j++)  // تایی 5حلقه   
{ 

Cin>>x[i]; // پر کردن آرایه 
} 

for(int i=0;i<=4;i++)  // تایی 5حلقه   
{ 

if(x[i]%2=0) // خانه آرایه بودن زوج بررسی

f=1    // شودمی  0در صورت برقراری شرط فلگ 

} 
if (f==1)  فلگ بررسی//  
cout<<"ok";    //در صورت برقرای شرط چاپ متن 

} 

خطجوط مجرزی دارنجد   فلگ کنترل کننده وضعیت است. در برنامه هجایی کجه   -1
 داریم.است پس نیاز به فلگ  هوضعیت دوحالت

 استفاده نکنید. elseفلگ را هیچ وقت با -2

 برای شرط نقض استفاده می شود.از فلگ -3
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 فلگ را باید بعد از حلقه و با یک شرط بررسی کنید. -4

بهتر است برای فلگ از عدد استفاده شود چجون ممکجن اسجت رشجته کوچجک و   
 بزرگ نوشته شود .

آرایه دوبعدی آرایه ایست که مانند حلقه های تو در تو ماتریسی عمل می کند. و 
 باشد. ایه سه بعدی عالوه بر طول و عرض دارای عمق نیز میآر

nti[5][3][2]     یا     x[3][3]nti   تعریف:

برای پر کردن آرایه باید به تناسب آرایه از حلقه استفاده کنیم.مثال زیر پر کجردن    
 باشد. می 2*2و چاپ کردن یک آرایه 
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#include<iostream.h>
void main() 
{ 

int j; تعریف متغیر برای حلقه//

int i; تعریف متغیر برای حلقه//

int x[1][1];    2*2دو بعدی تعریف آرایه//

for(i=0;i<=1;i++) // تایی خارجی 2حلقه   
{ 

for(j=0;j<=1;j++) // تایی داخلی 2حلقه   
{ 

cin>>x[i][j];   2*2پر کردن آرایه//

}
} 
for(i=0;i<=1;i++) // تایی خارجی 2 حلقه  
{ 

for(j=0;j<=1;j++) // تایی داخلی 2حلقه   
{ 

cout<<x[i][j]; //2*2 چاپ آرایه  
} 

} 
} 

 

 را چاپ کند. 3*3برنامه ای بنویسید که جمع هر سطر آرایه دو بعدی 

 شماره خانه ها 1 0 2 جمع

01 3 5 2 1 

20 5 7 9 0 

4 3 0 1 2 

 

I j out شماره سطر 

0 0 2 (0,0) 
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1 0 5 (0,1)  

1 2 3 (0,2) 

0 1 9 (1,0) 

0 0 7 (1,,1) 

0 2 5 (1,2) 

2 1 1 (2,0) 

2 0 0 (2,1) 

2 2 3 (2,2) 

 ثابت است. iاگر توجه کنید در هر دوره 

 

 

 

 

 

#include<iostream.h>
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void main()
{ 

int j; تعریف متغیر برای حلقه//

int i; تعریف متغیر برای حلقه//

int x[1][1]ک
int c=0; تعریف متغیر جمع//  
for(i=0;i<=1;i++) // تایی خارجی 2حلقه   
{ 

for(j=0;j<=1;j++) // تایی داخلی 2حلقه   
{ 

cin>>x[i][j];  2*2پر کردن آرایه//

} 
} 
for(i=0;i<=1;i++) // تایی خارجی 2حلقه   
{ 

for(j=0;j<=1;j++) // تایی داخلی 2حلقه   
{ 

c=c+x[i][j];  2*2آرایه  جمع//  
}

} 
} 

 شود. ثابت می j برای جمع ستون

 خلوت:ماتریس 

ماتریسی که تعداد خانه های خالی)صفر( بیشتر خانجه هجای پجر باشجد مجاتریس    
بایجد   در برنامه ماتریس خلوت بعد از پر کردن مجاتریس از دو شجمارنده   خلوت است.

باالی صجفر و دیگجری بجرای اعجداد صجفر و   استفاده کنیم یکی برای شمارش اعدا 
 کنیم اگر خانه های صفر بیشتر بود ماتریس خلوت است. درآخر آن ها را مقایسه می
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#include<iostream.h>
void main()
{ 

int j;  //تعریف متغیر برای حلقه 
int i;  //تعریف متغیر برای حلقه 

int c=0;    جمعتعریف متغیر//  
int m=0;   متغیر جمع/تعریف   
int x[3][3]; 4*4آرایه  تعریف//  
for (i=0;i<=3;i++) // تایی خارجی 4حلقه   
{ 

for (j=0;j<=3;j++) // داخلیتایی  4حلقه   
{ 

cin>>x[i][j];  4*4پر کردن آرایه//

} 
} 
for (i=0;i<=3;i++) // تایی خارجی 4حلقه   
{ 

for (j=0;j<=3;j++) // داخلیتایی  4حلقه   
{ 

if (x[i][j]=0)    //شرط صفر بودن خانه آرایه 
c=c+1; //اگر خانه آرایه صفر باشد،یکی به شمارنده صفر اضافه می شود 
Else  //وگرنه 
{ 

m=m+1; //یکی به شمارنده صفر نبودن اضافه می شود 

}
} 

} 
if(c>m)  //اگر شمارنده صفر از شمارنده عدد بزرگ بود 

>>khalvat"cout";{یعنی ماتریس خلوت است// 
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 چاپ کند . okقطر اصلی صفر بود پیغام  3*3ر در ماتریس گبرنامه بنویسید که ا

نمونه شماره خانه های قطر اصلی را پیدا و برای آن شرط بگذارید. در این سوال
باال حل شده. این سوال در

 سواالت مربوط به شما :
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 :()حلقه شرطی

 اگر انتهای حلقه ما معلوم نبود احتماال حلقه ما شرطیست.

چهارمفصل 
کالس

هدف های رفتاری:

.تعریفی از کالس و توابع را می آموزید

.با حلقه شرطی آشنا می شوید

 مفاهیم اشاره گر ها و کاربرد آن را فرا

گیرید. می
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 :شود یست و سه سوال ما به این صورت جواب داده میاحلقه شرطی کار تکردر  

شروع حلقه باید عددی مخالف صفر باشد. :از کجا

معلوم نیست)مبهم(شرط توقف داشته باشیم. تا کجا:

یکی یکی چند تا چند تا :

د ،امجا در   ش مشخص استفاده می دادچون انتها را می دانستیم پس برای تعforدر 

while  شود. برای تعداد مبهم استفاده میبه علت ندانستن شروع و پایان 

 برنامه ای بنویسید که تا زمانی که صفر وارد نکردیم از کاربر عدد دریافت کند.

دراین برنامه به علت ندانستن پایان حلقه نیاز به یک شرط داریم) شرط مخجالف   
 صفر(
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#include<iostream.h>
void main()
{ 

int c=1;   //مقدار اولیه 

while(c!=0) //شرط  
{  

cin>> c; عدد به منظور ادامه حلقه// دریافت  

}
} 

 ت؟کالس چیس

نوشتن .  روند برنامه نویسی در گذشته به صورتی بود که همه برنامه رو یکوا می
این نوع برنامه نویسی دو تا عیب بزرگ داره . یکی اینکه اگه قسجمتی از برنامجه رو   
بخوایم عوض کنیم باید کل برنامه تغییر کنه مثال تغییر یجه فرمجول تجو قسجمتی از   

تکراری تو کل برنامجه    کار هایریزه دوم اینکه اگه  کل برنامه رو به هم می ،برنامه
ی  فرض کنید قراره یه برنامه ماشین حساب بنویسید ،اگجه همجه     .دالم تکرار میشه

برنامتون شلوغ  و گیج کننده میشجه و دالجم    دستوراتو پشت سر هم بنویسید مطمئنا
باید دستورات تکراری مثل جمع و تفریق و ضرب و تقسیمو تایج  کنیجد . میجدونم   

ن به این مسئله خودش عذاب آوره اما اینم یجه راه داره . اگجه مجی خجوای   دفکر کر
 برسی به راه حل بقیه مطلبو بخون .

پیمانجه    د. برنامه نویسی بجه سجمت   روند برنامه نویسی همینووری ادامه پیدا نکر
.یعنی کد و داده کنار هم قرار گرفت .مبحث کالن هجا بجه وججود   شدن پیش رفت 
شد در هر کالن چندین توابع تعریف و هر تابع را در هر جایی مجورد    آمدند ،که می
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کافیه یک بار هجر عمجل رو تعریجف کنیجد و جاهجای    . تو مثال باالاستفاده قرار داد
 مختلف فقط فراخونیش کنید.

 یه مثال تو دنیای واقعی: 

بشقاب و میوه نیازمندید. کجه    ، مثال زمانی که شما قراره یه میوه بخورید به کارد
.دیگه شما نیاز ندارید اول کجارد و    گرفتههر کدوم از اینا یه جایی تو آشبزخونه قرار 

ید بعد بشقاب ،بعد میوه .چون یه بار اینا درست شدن و تو کارای مختلجف   درست کن
 شما ازش استفاده می کنید.

کالن ها هم بخاطر این مسئله به وجود اومدن. تو کالن توابعی تعریف میشه  
تا کارای مختلفی رو انوام بده. بیرون کالن واسه هر تابع دستورات نوشته میشه و 

 ونی میشه.در بدنه اصلی فقط فراخ

:شکل کلی کالس  

Class  // نام کالس   
{ 
Public: 
Int x ;  // تعریف متغیر 

void  tavan (void)
}; 
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به مفهوم عمومی بودن متغیر و توابع می باشدو هر ججایی قابجل    Publicکلمه 

بجه مفهجوم نداشجتن اسجت.یعنی ایجن تجابع ورودی و    voidاستفاده می باشد.کلمه 

گیرد.البتجه توابجع   خروجی ندارد . و فقط برای کاری ساده مجورد اسجتفاده قجرار مجی   
براسان کار کردشان می توانند ورودی و خروجی داشته باشن . که در مباحث آینده 

 پردازیم. به آن می

void نام تابع :: نام کالس (void) 

{ 

 دستورات

} 

void main()

{ 

x  classname              // به توابع آن کالس دسترسی داریم متغیربا این    

x.نام تابع ();

} 

} 
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 هر تابع می تواند شرایط زیر را داشته باشد.

 نه ورودی نه خروجی

void   نام تابع (void)

منظور دستور )مثال نوع صحیح(فقط ورودیcin  .در تابع نیست

void   نام تابع (int x, int y) 

فقط خروجی

int   نام تابع (void)

هم ورودی هم خروجی

int نام تابع (int x)
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 برنامه کنترل دما

خروجعی   و بجا توججه بجه دمجای دریجافتی    دریافعت محیط را  دمای هوای 

 دهد. مناسب

 =سرد 11تا  1دمای بین 

 =خوب 21تا  11دمای بین 

 = گرم 31تا  21دمای بین 

در این سوال نیاز به ورودی داریم . پس موقعجه تعریجف تجابع بجرای آن ورودی    
کنجیم و در تجابع   دریافجت مجی    cinتعین می کنیم و در بدنه اصلی این ورودی را با 

 .کنیم جایگزین می
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#include<iostream.h>
Class dama  دما/کالس/  
{ 

Public: 
void temp(int a); /تابع دما/  

}; 
void dama::temp(int a) //استفاده از تابع .این تابع دارای ورودیست

{ 
if (a>0 &&a<=10) //اگر ورودی کمتر از 01 و بیشتر از صفر بود 

{ 
cout<<"cold";//چاپ کن سرد 

} 
Elseif(a>=11  && a<=20) بود// 21و کمتر از  00اگر ورودی بیشتر از وگرنه  

{ 
Cout<<"good"; چاپ کن خوب//   

} 
Elseif(a>=21  && a<=30) بود// 31و کمتر از  20وگرنه اگر ورودی بیشتر از  

{ 
cout<<"hold"; //گرمچاپ کن    

}
} 
Void main()
{ 

int t=1;  تعریف متغیر برای حلقه شرطی//
Dama x; ی از نوع کالس برای دسترسی به توابع آن//تعریف متغیر   
While(t!=0)//استفاد از متغیر باال برای شرط توقف 
{ 

Cin>>x;// دعد دریافت  
x.dama(x); /استفاده از عدد در تابع دما/

} 
} 
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در بدنه یک متغیر تعریف کردیم تازمانی کاربر عددی غیر صفر وارد کجرد برنامجه   
مه یابد همین که صفر وارد کرد برنامه خاتمه یابد .سرس متغیری از نوع کجالن   ادا

ی دیگجر بجرای ورودی تجابع    متغیجر برای دسترسی به توابع آن قرار دادیم. و درآخر 
 نوشتیم.

را پیجاده    توابع جمع، تفریق ،ضربو دریافتکالسی طراحی کنید دو عدد 

 سازی کند.

#include<iostream.h>
class calc   // کالس ماشین حساب  
{ 

Public:
int x;   برای دریافت عددتعریف متغیر//

int y;  برای دریافت عددتعریف متغیر//

void  jam(void);  //تابع جمع 
void zarb (void); //تابع ضرب 
void tafrigh(void); تابع تفریق//  
void daryaft (void);   تابع دریافت// 
void menu (void);  تابع چاپ منو//

}; 
void calc:: menu(void)
{ 

cout<<"1-jam"<<"2-zarb"<<"3-tafrigh";//چاپ منو 
} 
void calc:: daryaft(void)
{ 

cout<<"adad aval ra vared konid";
cin>> x;    دریافت عدد//  
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cout<<"adad dovam ra vared konid";
cin>>y;  دریافت عدد//  

} 
void calc:: zarb(void)
{ 

cout<<x*y; چاپ ضرب دو  عدد دریافتی باال//

} 
void calc:: jam(void)
{ 

cout<<x+y; //چاپ جمع دو  عدد دریافتی باال 

} 
void calc:: tafrigh(void)
{ 

cout<<x-y; //چاپ تفریق دو  عدد دریافتی باال 

} 
void main()
{ 

calc a;  //تعریف متغیری از نوع کالس  
char y=0; //منو عدد انتخاب برای

a.menu(); // منو تابع فراخوانی  
a.daryaft();  // دریافت می شود عدددو  عملیات زانجاما قبل

a=getch(); // منورامیزنیم ابتداعدد  
do
{ 

if(a=='1')  زده شود عملیات جمع/ 0اگر عدد/

y.jam ();
elseif(y=='2') //ضربزده شود عملیات  2اگر عدد وگرنه  

{ 
y.zarb ();

} 
elseif(y==3') //تقسیمزده شود عملیات  3اگر عدد وگرنه  

{ 
y.tafrigh();

} 
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getch(); //برای دریافت عدد بعدیستدستور این

}(while=='5'); // پایان شرط  

}

  :کالسی طراحی کنید

 .برگرداندو جمع آن را  دریافتتابعی که دو عدد را -1

 .برگرداندو عدد بزرگتر را  دریافتتابعی که دو عدد را -2

#include<iostream.h>
class omome  //کالس عمومی  
{ 

public: 
int  jam(int x, int y); //دارای ورودی و خروجی تابع جمع 

int  max(int x, int y); //عدد بزرگتر دارای ورودی و خروجیتابع  

}; 
int omome::jam(int x, int y)
{ 

return(x+y);  باز گردانی جمع دو عدد//
} 
int omome::max(int x, int y)
{ 

return((x>y)?x:y); بزرگترین عدد// بازگردانی  

} 

void main()
{ 

int a;   تعریف متغیر  برای دریافت عدد//
int b;   تعریف متغیر برای دریافت عدد//
omome c از نوع کالستعریف متغیر//
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cin >>a>>b; //دوعدد دریافت  
cout<<c.jam(a,b);  //دوعدد بازگردانی چاپ

cout<<c.max(a,b);//چاپ باز گردانی بزرگترین عدد  

} 

 اشاره گرچیست؟

 کنیم. اشاره گر استفاده میبرای دسترسی مستقیم به حافظه از  

 تعریف اشاره گر:
int *c; 

char *c;,… 

cin >> c;  یک رشته می خواند 

cin>>*c;  خواند یک حرف می   

 .کنیم و تعریف آن به صورت زیر است برای دریافت رشته از اشاره گر استفاده می

char *c;

c=new (char); 

 کند. دریافتکه رشته ای را  بنویسیدتابعی 

void daryaft::reshteh(void)
{ 

char *c;   //تعریف اشاره گر 
c=new(char);  //آزاد سازی فضای حافظه 
cin>>c;  //دریافت رشته 
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} 

 را در آن بشمارد.  Aبعی بنویسیدرشته ای دریافت و حرفتا

 

void daryaft::reshteh(void)
{ 

char *c;    //تعریف اشاره گر   
c=new(char);  فضای حافظه// آزاد سازی  
cin>>c;  //دریافت رشته 
int i=0;   حلقه شرطی تعریف متغیر برای//

while(*(c+i)!='\0')     تازمانی نرسد پایانبه متن  که
{ 

i++;// شمارش 
} 
cout i; چاپ تعداد//   

} 

 تابع سازنده چیست؟

دهند و قبل  تابعی با نام کالن که مقدار پیش فرض هر چیز را داخل آن قرار می
 شود. از اجرا برنامه به صورت خود کار اجرا می

 مثال:

 سیستم کنترل سرعت 
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 وسیله  سرعتو  نوعدریافت 

 کیلومتر تخلف  01باالی سرعت 

 نقلیه براسان نوع  تعداد وسایل

#include<iostream.h>
class soarat   //کالس سرعت  
{ 

public: 
soarat(); //تابع سازنده 

void menu(void);  //تابع منو 
void daryaft(void);   دریافتتابع//  
void takhalof(void);   تخلفتابع//  

}; 
soarat::soarat() ولیها  مقداردهی برای سازنده تابع

{ 
m=0;
a=0;
d=0;

} 
void soarat::daryaft(void)
{ 

int s; سرعت تعریف متغیر برای دریافت عدد//

char v;  وسیلهتعریف متغیر برای دریافت//

cout<<" vaziat";  چاپ وضعیت//  
cin>>s; //دریافت سرعت 
if(v=='m'&& s>60) بود//61 بیشتر اگر وسیله موتور و سرعتش 

M=m+1;//شمارنده موتور 
elseIf(v=='a'&& s>60) بود//61بیشتر  و سرعتش پیکانوسیله  وگرنه 
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{ 
A=a+1; //پیکانشمارنده    

} 
elseIf(v=='b && s>60) بود//61بیشتر وگرنه وسیله سنگین و سرعتش  

{ 
b=b+1; //ماشین سنگینشمارنده  

} 
Void soarat::takhalof(void)
{ 

Cout<<"motor"<<m;  //چاپ موتور و تعداد آن  

Cout<<"paykan"<<a;  و تعداد آن// پیکانچاپ  
Cout<<"sangin"<<b;  و تعداد آن// سنگینچاپ  

} 
Void soarat::manu(void)  //تابع چاپ منو 
{ 

Cout<<"1-daryaft";
Cout<<"2-takhalof"; 

} 
Void main()
{ 

Soarat x; //تعریف متغیری از نوع کالس 
Char z; //برای انتخاب عدد منو 
Do{ 

x.menu(); // منو فراخوانی تابع  
z=getch(); //ابتداعدد منورامیزنیم 
if (z=='1')  زده شود عملیات دریافت// 0اگر عدد  

x.daryaft();
elseif(z=='2')  زده شود عملیات تخلف// 2وگرنه اگر عدد  
{ 

x.takhalof();
} 
Getch(); 

}while(z!='3');
}
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پنجمفصل 
خواندن و نوشتن در فایل

هدف های رفتاری:

.با فایل ها آشنا می شوید

.قادر به نوشتن و خواندن در فایل خواهید بود

www.samavi.info



   

11

 

 نوشتن و خواندن در فایل:

که برای نوشتن و خواندن در فایل باید ابتدا اشاره گری از نوع فایل تعریف کرد  
بجا    ،سجرس فایجل مجورد نظجر را   .استفاده می کند<include<stdio.h#  از هدر 
 در مسیری ایواد کنیم. حاال می توانیم درون فایل بنویسیم. fopenدستور 

  fدستور تعریف اشاره گر فایل به صورت زیر است .در این دستور اشارگری با نام 
 حتما باید فایل را با حروف بزرگ نوشت.شود. درست می

FILE *f; 

 باز کرد.  fopenبعد از تعریف فایل باید آن را  با دستور 

p=fopen("c:\\f.txt","w (" ; 

ورودی را از کجاربر   از نوع کاراکتر اسجت کجه بتجوانیم    ی متغیرحاال نوبت تعریف 
  .چون نیاز به گرفتن کاراکتر به کاراکتر را داریم باید از دسجتور    ;()getcheبگیریم

 است.  <include <conio.h#استفاده کنیم .که هدرآن 
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char c; 

c=getche)( 

 همان حرف cاستفاده می کنیم که  putc(c,p) ;برای نوشتن در فایل از دستور
 و در آخر بستن فایل الزامیست. نویسیم. فایلیست که در آن می  pو 

  fclose(f); 

 برنامه نوشتن در فایل:

#include<iostream.h>
#include<stdio.h> 
#include<conio.h>

void main()
{ 

FILE *p;   //تعریف اشاره گری از نوع فایل 
char c;   //تعریف متغیری از نوع رشته  
p=fopen("c:\\f.txt","w");//باز کردن فایل برای نوشتن در آن 
c=getche();//دریافت اولین حرف 
while(c!='\r') شرط توقف: زدن اینتر//   
{ 

putc(c,p);// نوشتن حرف در فایل  
c=getche();//دریافت حرف بعدی  

} 
fclose(p);//بستن فایل 
getch();// زدن یک حرف برای پایان  
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} 

دانیم که  در این برنامه چون نیاز به گرفتن تک تک حروف داریم و از طرفی نمی
وارد می کند پس باید از یک حلقه شرطی استفاده کنیم مجن   کاربر چه تعداد حروف 

سی کجردم کجه   رقبل از حلقه ابتدا کاراکتری را دریافت کردم سرس با شرط حلقه بر
خل فایل نوشتم و حرف بعجدی را دوبجاره   ادرون حلقه آن کاراکتر را داینتر زده شود.

 گرفتم.و در آخر هم فایل را بستم.

  f=fopen("d:\\x.txt","a"); 

f =اشاره گر  فایل  

"d:\\x.txt"مسیر فایل : 

 و یعنی خوانجدن  r یعنی نوشتن و wپارامتر تعیین کننده خواندن و نوشتن که ""
a  اضافه کردن به انتهای فایل)اگر از دو مورد قبل استفاده کنیم با هر بار اجرا فایل

  w+یجا   r+فایل نوشته می شود(اگردر ادامه  از اول نوشته می شود اما با این گزینه
توان خواند. توان نوشت هم می نوشته شود هم می
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c=getc(k);  اسجتفاده مجی کنیم.کجه در آن   c برای خواندن از فایل از دسجتور   
. برای خواندن از فایجل هجم   در آن ریخته می شود. kیست که اطالعات فایل متغیر

 سی کند.رانتهای فایل را بر نیاز به حلقه شرطی داریم که

#include<iostream.h>
#include<stdio.h> 
#include<conio.h>
void main()
{ 

FILE *k;//تعریف اشاره گری از نوع فایل  
char c; تعریف متغیری از نوع رشته//   
k=fopen("c:\\f.txt","r"); باز کردن فایل برای نوشتن در آن//   
c=getc(k); اولین حرف//دریافت    
while(c!=EOF) فایل انتهای دستوربررسی

{ 
cout<<c; کاراکتر چاپ  
c=getc(k); کاراکتربعدی دریافت  

} 
getch();// زدن یک حرف برای پایان 
fclose(k);//بستن فایل 

} 

در آن بود در فایلی دیگر با  aبرنامه ای بنویسید که فایلی را بخواند اگر حرف 

 جایگزین کند. b حرف
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در برنامه ما نیاز به دو اشاره گر داریم یکی برای خواندن فایل اول دومی برای 
خوانیم در حلقه شرط پایان فایل را  نوشتن فایل دوم .اولین حرف فایل اول را می

هست یا نه اگر بود  aکنیم اولین حرف دریافتی  زنیم و درون حلقه بررسی می می

را چاپ و در فایل دوم  aرا چاپ و در فایل دوم بنویس وگرنه همان حرف  bحرف 

 نویسد. می

#include<iostream.h>
#include<stdio.h> 
#include<conio.h>
void main()
{ 

FILE *k; //اشاره گرتعریف متغیری از نوع  

FILE *b; //اشاره گرتعریف متغیری از نوع  

char c; رشته// تعریف متغیری از نوع 

k=fopen("c:\\f.txt","r"); باز کردن فایل برای خواندن از آن//   
b=fopen("c:\\f1.txt","w"); باز کردن فایل برای نوشتن در آن//   
c=getc(k); دریافت اولین حرف//   
while(c!=EOF) دستوربررسی انتهای فایل   
{ 

if(c=='a') /اگر حرف گرفته شده برابر حرف مورد نظر بود /

{ 
cout<<'b';//حرف روبرو را چاپ 
putc('b',b);//حرف مورد نظر را در فایل مورد نظر بنویس 

} 

Else//وگرنه      
{ 

putc(c,b);//حرف خوانده شده را بنویس 
cout<<c;//و چاپ کن 

} 
c=getc(k); دریافت کاراکتربعدی   
} 
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getch(); //زدن یک حرف برای پایان 

fclose(k);// بستن فایل 
fclose(b); بستن فایل //   

} 

 برنامه ای بنویسید تعدا حروف فایلی را بخواند و چاپ کند.

 در برنامه کافیست که در حلقه یک شمارنده گذاشت. 

#include<iostream.h>
#include<stdio.h> 
#include<conio.h>
void main()
{ 

FILE *k;//تعریف اشاره گری از نوع فایل  
char c; تعریف متغیری از نوع رشته//   
int x=0; //عدد برای شمارش تعریف متغیری از نوع  

k=fopen("c:\\f.txt","r"); باز کردن فایل برای خواندن//   
c=getc(k); دریافت اولین حرف//   
while(c!=EOF) دستوربررسی انتهای فایل   
{ 

c=getc(k); کاراکتربعدیدریافت    
x=x+1;//شمارش کارکتر 

} 
cout<< x; چاپ کاراکتر   
getch();// زدن یک حرف برای پایان 
fclose(k); بستن فایل //   
fclose(b); بستن فایل //   

} 
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